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Yhteenveto yhdistymisestä
•
•

Rakenne
•
•

Omistusosuudet
Ehdollisuus
Transaktion tuki

Hallinnointi

•

VMP:n nykyiset osakkeenomistajat tulevat omistamaan noin 59,6 % ja Smilen nykyiset osakkeenomistajat noin 40,4 % VMP:n osakkeista
Yhdistymisen jälkeen

•

Järjestelyn täytäntöönpano on ehdollinen VMP:n osakkeenomistajien hyväksymiselle VMP:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa kahden
kolmasosan enemmistöllä ja rahoittajapankeilta tarvittaville suostumuksille ja sitoumuksille

•

Sentica ja Meissa-Capital, jotka omistavat yhteensä noin 58,1 % VMP:n osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin
ehdoin osallistumaan VMP:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestämään Järjestelyn puolesta

•

Sami Asikainen tulee toimimaan yhdistyneen yhtiön toimitusjohtajana ja Hannu Nyman talousjohtajana
Yhdistyneen yhtiön hallitus tulee koostumaan kummankin yhtiön hallituksen jäsenistä, Tapio Pajuharjua ehdotetaan hallituksen
puheenjohtajaksi

•

•

Aikataulu

VMP on allekirjoittanut NoHo Partnersin ja muiden Smilen omistajien kanssa tänään kauppakirjan, jossa on sovittu VMP:n ja Smilen
yhdistymisestä osakevaihdolla
Osakevaihdossa Smilen osakkeenomistajat saavat vastikkeena 0,8087 VMP:n uutta osaketta jokaista omistamaansa Smilen osaketta
kohden, mikä vastaa noin 82 miljoonan euron velatonta kauppahintaa (VMP:n 4.7.2019 4,92 euron päätöskurssin perusteella)
Liikkeeseen laskettavien VMP:n uusien osakkeiden yhteenlasketun lukumäärän odotetaan olevan 10 050 177 osaketta
VMP:n hallitus tulee ehdottamaan ylimääräiselle yhtiökokoukselle 3,5 miljoonan euron lisäosinkoa ja varojenjakoa vapaan oman
pääoman rahastosta osakkeenomistajille ennen Järjestelyn toteutumista

•
•

VMP:n ylimääräinen yhtiökokous on tarkoitus järjestää elokuussa
Järjestelyn täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan 2019 kolmannen vuosineljänneksen aikana
Yhdistyneen yhtiön on tarkoitus kertoa tarkemmin strategiasta ja integraatiosuunnitelmasta syksyllä Järjestelyn toteutumisen jälkeen
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Yhdistynyt yhtiö on henkilöstöpalvelualan suunnannäyttäjä
Yhtiöiden avaintiedot ja yhdistyneen yhtiön toimipisteverkosto

•
Henkilöstöpalveluiden tarjooma

Henkilöstövuokraus

Rekrytointi ja
organisaation
kehitys

Itsensätyöllistäminen

Liikevaihto 2018 (milj. euroa, FAS)

124,9

128,6

•

Oikaistu käyttökate 2018
(milj. euroa, FAS)

10,2

11,5

•

~19 400

~10 000

58

23

Vuokratyöntekijöiden määrä 2018
Toimipaikkojen määrä (kesäkuu
2019)
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Yhdistyminen tuo yhteen kaksi
henkilöstöpalveluiden kärkiyritystä,
joilla on yhdessä vahvempi markkinaasema ja entistä parempi kyky
uudistaa työelämää
Yhdistyneellä yhtiöllä on laaja
palveluvalikoima ja huomattava
vuokratyöntekijöiden joukko
Yhtiöllä on koko Suomen kattava
verkosto omien ja franchisetoimipisteiden kautta

Uudella yhtiöllä on laaja palveluvalikoima

Liikevaihdon jakauma
2018

Liikevaihdon jakauma
2018

Liikevaihdon jakauma

18%
37%

3%
56%
78%

7%
100%
Henkilöstövuokraus

Henkilöstövuokraus

Rekrytointi ja organisaation kehittäminen

Henkilöstövuokraus
Rekrytointi ja organisaation kehittäminen

Itsensätyöllistäminen

Itsensätyöllistäminen

Yhdistetyt luvut perustuvat FAS-tilinpäätösstandardin mukaiseen liikevaihtoon molemmille yrityksille, joista Smilen FAS-luvut ovat tilintarkastamattomat
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Yhtiö palvelee asiakkaita laajasti eri toimialoilla

Henkilöstövuokrauksen ketjuliikevaihdon
jakauma 2018
16%

Liikevaihdon jakauma
2018

Henkilöstövuokrauksen
ketjuliikevaihdon jakauma

2%

19%

11%
31%

24%
12%

19%

66%
46%

HoReCa
Teollisuus, rakennus ja logistiikka
Kauppa
Muut

54%
HoReCa

Teollisuus, rakennus ja logistiikka
Muut

HoReCa
Teollisuus, rakennus ja logistiikka
Kauppa
Muut

Yhdistetyt luvut perustuvat VMP:n osalta henkilöstövuokrauksen 2018 FAS-ketjuliikevaihtoon, olettaen että Henkilöstöratkaisu Extraajat Oy:n, Extremely Nice Job Oy:n (Enjoy), Henkilöstötalo Voiman ja Arja
Raukola Oy:n yrityskaupat olisivat toteutuneet vuoden 2018 alussa. Smilen osalta luvut perustuvat tilintarkastamattomaan FAS-liikevaihtoon olettaen että kaikki liikevaihto on henkilöstövuokrausta ja että FASliikevaihdon toimialajakauma on sama kuin IFRS-jakauma
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Yhdistyneen yhtiön menestyksen avaintekijät
1

Järjestely tuo yhteen kaksi henkilöstöpalveluiden johtavaa yritystä muodostaen merkittävän toimijan, jolla on vahvempi markkina-asema ja
kilpailukyky
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Yhdistyneellä yhtiöllä on koko Suomen kattava verkosto omien ja franchise-toimipisteiden kautta ja suurempi vuokratyöntekijöiden joukko,
joka palvelee asiakkaiden muuttuvia tarpeita

3

Yhtiön laajaa palveluvalikoimaa henkilöstövuokrauksesta rekrytointiin, organisaation kehittämiseen ja itsensätyöllistämiseen voidaan tarjota
suuremmalle asiakaskunnalle
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Työntekijöille yhtiö pystyy tarjoamaan laajemmat työmahdollisuudet ja enemmän vaihtoehtoja, ollen näin houkuttelevampi työnantaja
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Yhdistyneellä yhtiöllä on entistä vahvemmat resurssit ja osaaminen panostaa digitaalisuuteen ja uusien palveluiden kehittämiseen,
joilla vastataan yhä paremmin työmarkkinan muuttuviin tarpeisiin

6

Uusi syntyvä yhtiö on alansa edelläkävijä, jonka missiona on aktiivisesti uudistaa suomalaista työelämää
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Synergian lähteet

Operatiiviset
strategiset
synergiat

Kustannussynergiat

•

Kokonaisvaltaisen palveluvalikoiman tarjoaminen suuremmalle asiakaskunnalle

•

Entistä laajemman työntekijäjoukon hyödyntäminen työpaikkojen täyttämisessä

•

Molempien yhtiöiden osaamisen, resurssien ja datan käyttäminen uusien palveluiden kehittämisessä

•

Organisaatioiden yhdistäminen

•

Toimintojen tehostaminen

•

Parhaiden toimintamallien jakaminen

Yhdistymisen odotetaan luovan merkittävää arvoa yhtiöiden toimintojen yhtenäistämisen
ansiosta saavutettavien synergioiden ja kasvavien liiketoimintamahdollisuuksien kautta
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Havainnolliset yhdistetyt tuloslaskelmatiedot (FAS)
FAS

1-3/2019

1-12/2018

Milj. euroa

Yhdistetty

VMP

Smile

Yhdistetty

VMP

Smile

Liikevaihto

68,9

38,2

30,7

253,5

124,9

128,6

Oikaistu käyttökate

5,0

2,6

2,5

21,8

10,2

11,5

7,3 %

6,7 %

8,0 %

8,6 %

8,2 %

9,0 %

4,7

2,3

2,4

20,6

9,2

11,3

6,8 %

6,0 %

7,8 %

8,1 %

7,4 %

8,8 %

6,1

3,7

2,5

20,5

9,8

10,7

8,9 %

9,6 %

8,0 %

8,1 %

7,8 %

8,3 %

5,8

3,4

2,4

19,3

8,8

10,5

8,4 %

8,8 %

7,8 %

7,6 %

7,0 %

8,2 %

Oikaistu käyttökate-%
Oikaistu EBITA
Oikaistu EBITA -%
Käyttökate

Käyttökate-%
EBITA
EBITA-%

Yhdistellyt taloudelliset tiedot on esitetty vain havainnollistamistarkoituksessa. Yhdistellyt taloudelliset tiedot kuvaavat yhdistettyä liikevaihtoa ja tulosta olettaen, että toiminnot olisivat olleet samassa konsernissa kunkin ajanjakson alusta alkaen
ja olettaen, että taloudelliset tiedot olisi raportoitu FAS-tilinpäätösstandardin mukaan. Smile raportoi taloudelliset tiedot IFRS-standardin mukaan, joten Smilen IFRS-luvut on oikaistu vastaamaan FAS-tilinpäätösstandardia (ks. VMP:n
yhtiötiedote 5.7.2019). Oikaisut ovat alustavia ja niitä ei tule tarkastella lopullisina. Smilelle esitetyt FAS-tilinpäätösstandardiin perustuvat luvut eivät ole tilintarkastettuja. VMP:n oikaistuun käyttökatteeseen ja oikaistuun EBITA:an sisältyvät
oikaisuerät perustuvat VMP:n julkaistuihin tilinpäätöstietoihin. Smile vuoden 2018 oikaistuun käyttökatteeseen ja oikaistuun EBITA:an sisältyy listautumiskustannusten oikaisuerä (818 tuhatta euroa).
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Yhdistymisen jälkeinen omistuspohja
Osakkeenomistaja
1. NoHo Partners Oyj
2. Sentica Buyout V Ky
3. Meissa-Capital Oy
4. Eteläaho Pasi Antero
5. Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company
6. Asikainen Sami Matias
7. Odin Finland
8. Evli Finnish Small Cap Fund
9. Sijoitusrahasto Taaleritehdas Mikro Markka
10. Eteläaho Anu-Maria
11. Oy Jobinvest Ltd
12. Sentica Buyout V Co-investment Ky
13. Pajuharju Tapio Olavi
14. Viitala Teemu Ilmari
15. Pesola Juha Olavi
15 suurinta yhteensä
Muut
Yhteensä

Osakkeet
7 520 910
5 523 072
2 852 307
627 946
450 000
404 350
397 000
385 000
380 000
279 344
259 835
228 928
182 077
158 388
140 030
19 789 187
5 060 188
24 849 375

% osakkeista
30,27
22,23
11,48
2,53
1,81
1,63
1,60
1,55
1,53
1,12
1,05
0,92
0,73
0,64
0,56
79,64
20,36
100,00
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•

Yhdistymisen jälkeinen
omistuspohja on laskettu
perustuen uusimpaan tietoon
osakkeenomistajista (VMP:
30.6.2019) ja
osakevaihtosuhteeseen 0,8087
VMP:n osaketta jokaista Smilen
osaketta kohden

•

VMP:n nykyiset
osakkeenomistajat omistaisivat
yhdistymisen seurauksena
n. 59,6 % ja Smilen nykyiset
osakkeenomistajat n. 40,4 %
yhdistyneestä yhtiöstä

Aikataulu (arvioitu)

Elokuu 2019

Q3 2019

Syksyllä 2019 yhdistymisen
toteutumisen jälkeen

VMP:n ylimääräinen yhtiökokous

Järjestelyn täytäntöönpanon odotetaan toteutuvan

Yhdistynyt yhtiö kertoo tarkemmin strategiasta ja integraatiosuunnitelmasta
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Timo Laine
Hallituksen puheenjohtaja, NoHo Partners
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Merkittävä strateginen askel
•

NoHo Partners ollut mukana rakentamassa Smilen poikkeuksellista kasvutarinaa
vuodesta 2014
• Liikevaihto 2014 alle 7 MEUR  liikevaihto 2018 yli 128 MEUR (FAS)

•

Loistava tilaisuus seuraavalle kasvuaskeleelle henkilöstövuokrausliiketoiminnassa

•

Yhdistyvän yhtiön vahvemmasta asemasta sekä synergiaeduista huomattavaa
hyötyä ja lisäarvoa

•

Yhdistyvässä yhtiössä valtava kasvupotentiaali ja tulevaisuuden
arvonluontimahdollisuus

•

Järjestelyn myötä NoHo Partners vahvistaa tasettaan, pienentää velkapositiotaan,
keskittyy ydinliiketoimintaansa ja luo yhtiölle merkittävää omistaja-arvoa

•

NoHo Partnersin tavoite on jäädä yhdistyneen yhtiön pitkäaikaiseksi omistajaksi
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NoHo Partnersin fokus
ravintolaliiketoiminnan kehittämiseen
•

Ravintolaliiketoiminnan kasvunäkymät suotuisat
• vahvempi fokus sen kehittämiseen, kasvattamiseen sekä kannattavuuden
parantamiseen niin Suomessa kuin ulkomailla

•

Samalla suurimpana omistajana mukana näköalapaikalla koko
henkilöstöpalvelutoimialan kehityksessä ja alan tulevaisuuden rakentamisessa

•

Yhdistymisen mahdollisesta vaikutuksesta NoHo Partnersin ohjeistukseen, näkymiin
ja strategiaan tiedotetaan myöhemmin järjestelyn toteutumisen jälkeen
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Kysymyksiä?

Kiitos!
VMP Oyj

Smile Henkilöstöpalvelut Oyj

Juha Pesola, toimitusjohtaja

Sami Asikainen, toimitusjohtaja

juha.pesola@vmp.fi

sami.asikainen@smilepalvelut.fi

puh. +358 (0)40 307 5105

puh. +358 (0)40 700 9915

Hannu Nyman, talousjohtaja

Jarno Vilponen, talousjohtaja

hannu.nyman@vmp.fi

jarno.vilponen@smilepalvelut.fi

puh. +358 (0)50 306 9913

puh. +358 (0)40 721 9376

Disclaimer
IMPORTANT INFORMATION
This presentation relates to the exchange offer by VMP to the shareholders of Smile to exchange all of the shares and convertible securities issued by Smile for new shares of VMP. This presentation is for informational purposes only and does
not constitute an offer to purchase or exchange, or a solicitation of an offer to sell or exchange, any shares of VMP or Smile. This presentation is not a prospectus within the meaning of the Finnish Securities Markets Act (746/2012, as amended)
and it has not been approved by the Finnish Financial Supervisory Authority.
The information contained in this presentation must not be published, released or distributed, directly or indirectly, in any jurisdiction where the publication, release or distribution of such information is restricted by laws or regulations.
Therefore, persons in such jurisdictions into which these materials are published, released or distributed must inform themselves about and comply with such laws or regulations. VMP, NoHo or Smile do not accept any responsibility for any
violation by any person of any such restrictions.
No part of this presentation, nor the fact of its distribution, should form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or commitment or investment decision whatsoever. The information contained in this presentation has not
been independently verified. No representation, warranty or undertaking, expressed or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information or the opinions
contained herein. Neither VMP nor NoHo, nor any of their respective affiliates, advisors or representatives or any other person, shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss however arising from any use of this
presentation or its contents or otherwise arising in connection with the release. Each person must rely on their own examination and analysis of VMP, NoHo, Smile and their respective subsidiaries, and their respective securities, including the
merits and risks involved.
This presentation includes “forward-looking statements.” These statements may not be based on historical facts, but are statements about future expectations. When used in this release, the words “aims,” “anticipates,” “assumes,” “believes,”
“could,” “estimates,” “expects,” “intends,” “may,” “plans,” “should,” “will,” “would” and similar expressions as they relate to VMP, NoHo, Smile or the contemplated transaction identify certain of these forward-looking statements. Other
forward-looking statements can be identified in the context in which the statements are made. Forward-looking statements are set forth in a number of places in this release, including wherever this release include information on the future
results, plans and expectations with regard to the combined company’s business, including its strategic plans and plans on growth and profitability, and the general economic conditions. These forward-looking statements are based on present
plans, estimates, projections and expectations and are not guarantees of future performance. They are based on certain expectations, which, even though they seem to be reasonable at present, may turn out to be incorrect. Such forwardlooking statements are based on assumptions and are subject to various risks and uncertainties. Shareholders should not rely on these forward-looking statements. Numerous factors may cause the actual results of operations or financial
condition of the combined company to differ materially from those expressed or implied in the forward-looking statements. Neither VMP nor NoHo, nor any of their respective affiliates, advisors or representatives or any other person
undertakes any obligation to review or confirm or to release publicly any revisions to any forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that arise after the date of this release.
The financial information is presented for illustrative purposes only. The figures presented for Smile have been adjusted from IFRS figures and have not been prepared in accordance with the Finnish Accounting Standards (FAS). The combined
financial information is based on a hypothetical situation and should not be viewed as pro forma financial information.
Danske Bank is acting exclusively for VMP in connection with the contemplated transaction and for no one else and will not be responsible to anyone other than VMP for providing the protections afforded to its clients or for providing advice in
relation to the contemplated transaction.
Carnegie Investment Bank is acting exclusively for Smile and its owners in connection with the contemplated transaction and for no one else and will not be responsible to anyone other than Smile and its owners for providing the protections
afforded to its clients or for providing advice in relation to the contemplated transaction.
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